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DMRU Delegeret forsamling 2016 blev afholdt søndag den 27. november 2016  
Skolevej 4, Skalbjerg, 5492, Vissenbjerg hvor Stephen Wagstaffe var vært. 
 

Tilstede var 17 medlemmer: 

Thorkild Hjorth   SSLOT 
Claus Henriksen  AMRK 
Jan Taldorf    Nissum Minirace 
Kris Eliasen    Nissum Minirace 
Klaus W. Mølvig  SMRK 
Peter Larsen    KMRC 
Mads A Christensen RMRK 
Preben rasmussen HMRC 
Stephe Wagstaffe   HMRC      DMRU syd jysk suppl. 
Peter Broe    HMK Hørning   DMRU nord jysk suppl. 
Finn Schunck   OSCC/Woodracing/Herlev 
René Glæsel    OSCC/Woodracing DMRU sjællandsk sekr. 
Jan Pieler     ESR       DMRU syd jysk sekr. 
Leif S. Christensen MMRK      DMRU nord jysk sekr. 
Helge Christoffersen OMR 
J.E Jørgensen   OMR       DMRU fynsk sekr. 
Erik Noltensmejer  Racefun     DMRU formand 
 
Dagsorden i henhold til Vedtægter 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Erik Noltensmejer bød velkommen til de fremmødte takkede Stephen for igen at beværte 
os og ønskede et godt møde. 
I henhold til dagsorden fortsattes med valg af dirigent hvortil Thorkild Hjorth blev valgt. 
Som referent valgtes Erik N. 
 
  
2. Formandens beretning. 

Et stort til lykke til året mestre og til alle kørere i øvrigt for aktiv deltagelse. 
Vi har nu flg. Klasser: Scaleauto, Retro F1, Can Am, SCX digi, S16D og 1/32 Open. 
Bestyrelsen har gennem året kommunikeret løbende og har fintunet løbsreglementer og 
banereglementer. 
DMRU hj. side indeholder nu al nødvendig information incl. oversigt over de til løb 
tilmeldte. 
DMRU er også synlig på Scalerace på dennes kalender og med link til DMRU site. 
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Der er her endvidere al mulig god grund til at takke DMRU administrator, kasserer og 
webmaster Jørgen Erik Jørgensen for det omfattende og med stort omhu udførte arbejde. 
 
Fremtiden, giver altid plads til forbedringer, men grundlæggende er DMRU struktur på 
plads.  Vore Vedtægter har allerede mindst siden 2009 været opbygget med muligheden 
for decentral styring – hvis ønsket - ved etablering af klasse udvalg til at tage sig af en 
klasses vognreglementer. 
Denne mulighed er nu udvidet så et klasseudvalg også kan stå for en eller flere klassers 
løbsplanlægning.  
DMRU strategi og vision - at skabe, samle og udvikle minirace,  det er de forhold 
Bestyrelsen og Delegeretforsamlingen skal arbejde - og være garant for. 
Det er derfor vi mødes her i dag - så vi, som endeligt besluttende myndighed, sammen 
kan fastlægge og koordinere løbskalenderen,  kan afstemme reglementer og vedtægter og 
på den måde kvalitetssikre de aktiviteter DMRU står som garant for. Sådan at vi kan sikre, 
at flest muligt får lyst til - og uden besvær – at kunne deltage i så mange klasser som 
muligt -  måske også nogen de ikke har prøvet før. 
Erik afsluttede beretningen med håb om et godt og givtigt møde - og med ønske om et 
rigtig godt race for alle i år 2017 
 
 
3. Kassererens beretning. 

Kasserer Jørgen Erik Jørgensen gennemgik regnskabet udsendt sammen med dagsorden 
og indkomne forslag.  Jørgen Erik påpegede at udgifter til webhotel bliver dyrere som følge 
af større anvendt lagerplads. 
Enkelt klub har udeståender og en klub har indbetalt pr 7/11. Principielt må der ikke være 
udeståender pr. 1. november hvis man vil have stemmeret til delegerteforsamlingen. Det 
blev besluttet at der på trods af den sene indbetaling dog kunne ses bort herfra i dette 
tilfælde. 
Kassebeholdning pr. 311015 var på   11.525,09 
Kassebeholdning pr. 311016 er på     13.194,45 
Herefter kunne regnskabet enstemmigt godkendes. 
 
 

4. Indkomne forslag 

Indkomne forslag blev behandlet i den række nr. orden de var opstillet, i det til brug på 
delegeretforsamlingen udsendte materiale. 
Da det er muligt at stille ændringsforslag til indsendte forslag anbefales det at dette 
konklusionsreferat læses sammen med indkomne forslag.   http://dmru.dk/arkiv/2016.html  
 
Dagsorden lister følgende rækkefølge til behandling 
a. DM klasser for det kommende år 
b. Indkomne forslag i øvrigt 
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 c. Løbs kalender for det kommende år 
 
Desværre var opdeling af pkt. 4 ikke blevet afspejlet i udsendt dagsorden hvorfor 
indkomne forslag til vedtægter og reglementer er behandlet først, herefter klasser for 
kommende år og endelig løbskalender. Giver måske alligevel god mening da behandling 
af forslag først kan danne grundlag for klasser for kommende år. 
 
Forslags rækkefølge som behandlet (ud fra nummer i nederste højre hjørne på 
forslagsmateriale). 
Som følge af de mange forslag og den travle dag er der desværre ikke ved alle 
afstemninger noteret de stemmer der var imod, samt de der undlod at stemme. 
Hvor disse stemmer ved det enkelte punkt er anført er det de optalte. 
 
Vedtægter 
 
1.  Udvalg løbskalender  §3a: (Erik N)   Efter ændringsforslag til indsendt forslag 
  fremsat umiddelbart ved gennemgang var ny tekst som følger: 
 
  ”…Løbskalender indsendes senest 31 oktober til DMRU sekretariat og behandles på 
 delegeretmødet sammen med de for andre klasser indsendte ønsker. 
 Efter fastlæggelse af kalender på Delegeretmødet gives en periode på 14 dage til 
 fremsættelse af ønsker  om ændringer affødt af på delegeretmødet i øvrigt vedtagne 
 regler eller som følge af eventuelle uhensigtsmæssige løbssammenfald. 
 Herefter ligger kalender endelig fast…”              vedtaget 
 
2.    Udvidelse af udvalgs beføjelser §3a til at styre løbs og banereglement. (MMRK) 

5 for 10 imod          forkastet 
 

3.   Udvalg ansvar for reglement §3a (MMRK)     5 for 6 imod      forkastet 
 
4.   Udvalg. §3a ved løb i klassen eller på delegeretforsamling tilføjes 

  ” skal genvælges hver  sæson” (MMRK)    14 for      vedtaget 
 
5.  Udvalg §12 som højst besluttende myndighed (MMRK) 
  Trukket s.f.a. at  forslag side 3 blev forkastet           trukket 
 
6.   Opsplitning banereglement  (MMRK)               trukket 
 
7.    Opsplitning løbsreglement   (MMRK)               trukket 
 
8.    Stemmeret klubber §5+12 (Erik N)               trukket 
 
9.    Enkeltmandsklubber §5 (OMR)                 trukket 
 
10.  Hvem kan fremsætte forslag §12 (Erik N) klubber og bestyrelse 
    Der tilføjes at  ud over klubber og bestyrelsesmedlemmer kan 
    “udvalg” fremsætte forslag                  vedtaget 
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11.  Forhold baneejere i DMRU (OMR)                trukket 
 
12.  Flere klubber der bruger samme bane vs. antal DM løb §15 (OMR) 
    Der gives kun et DM løb i hver klasse              vedtaget 
 
13.  Scalerace (OMR) skal DMRU svare på spørgsmål/ tråde i Scalerace ?  

   Bestyrelsen koordinerer evt. med udvalg og svarer ad hoc.      vedtaget 
 
14.  Klubber og DMRU (OMR) Gensidig støtte, klubber DMRU klub hj. sider 

   evt. med link her til DMRU                   overvejes af alle 
              
15.  Vognklasser §12 (OMR) periode for klasser  2 år          trukket 
 
16.  Udvalg og løbsansøgninger (OMR) indgår under ændringsforslag til side 1 
 
17.  Løbskalender (MMRK) indgår under ændringsforslag til side 1     trukket 
 
18.  §15 Antal afdelinger, løbskalender, krav. Ændringsforslag fremsat : 

 
” Antallet af DM afdelinger i en klasse fastlægges af vognudvalget for klassen eller på  
delegeretforsamlingen hvis der ikke er et udvalg i klassen. 
DM løb tildeles kun til baner, der opfylder kravsspecifikationerne.”   vedtaget 

 
19.   Udskrivelse af DM §15 (MMRK) med ændringsforslag s.f.a forslag side 1: 
 

”Klubber der er interesseret i at afholde DM løb på deres bane – for næste 
kalenderår – kan i perioden 1. oktober til 31. oktober indsende den fortrykte 
løbs ansøgnings formular, som er at finde på DMRU’s hjemmeside under 
menupunktet – Reglement 20xx. og samtidig kontakte udvalg for klassen man ønsker 
at afholde løb i  (hvis et sådant eksisterer). 
Dette skal gøres til DMRU sekretariat og til udvalg for klassen for at en „provisorisk“ 
løbs kalender kan behandles på delegeretforsamlingen. 
Efter delgeretforsamlinge gives en periode på 14 dage til fremsættelse af ønsker om 
ændringer affødt af på delegeretmødet i øvrigt vedtagne regler eller som følge af 
eventuelle uhensigtsmæssige løbssammenfald.   
Herefter ligger kalender endelig fast…” 
                           vedtaget 

 
20. Udvalg vælges hvert år (MMRK)  (var vedtaget 2015) 
 
21. Registrering af klubber /baner § 5 (MMRK) med ændringsforslag: 

”For medlemskab af DMRU er det et krav, at formularerne “Klubregistrering” og 
“Baneregistrering” udfyldes og indsendes til DMRU’s sekretariat. 
Dette skal gøres ved indmeldelse i DMRU hvis den pågældende klub ønsker at 
afholde DM løb. 
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Det påhviler endvidere klubberne at indsende opdateringer ved ændringer.”  
 
 
 
Det blev løftet at materiale til delegeretmøde indeholder oversigt over hvilke klubber 
der har og ikke har indsendt førstegangs informationer. 
                    14 for 2 imod   vedtaget 

                             
22. DMRU som udsender af invitationer §15 a (MMRK)   2 for  14 imod  forkastet 
             
23. DMRU som direkte informatør om aflyste løb §16 (MMRK)       trukket 
 
24.  Udsendelse af DM indbydelse §16 (MMRK) 

slettes da den fremgår af §15                vedtaget 
                      
25  Deltagelse i Delegeretforsamling §12 (MMRK)  deltagelse ved 
  anvendelse af tele -og it tekniske løsninger . 
  Ændring:  Bestyrelsen ”øver sig” i Skype løsning for at vurdere     vedtaget 
 
26. Mail konversationer og referater fra best. møde offentliggøres 
  (MMRK)                 2 for 9 imod    forkastet 
 
   
Banereglement 
 
27 +28. Spænding Can Am Retro F1 
  10-12 V (11-13)  KMRC,  10,5 -12,5 V (11,5 – 13,5) SMRK 
  Konklusion   Spænding skal ligge mellem  10-12,5 V for træbaner 
  11-13,5 V plastbaner.  Det skal fremgå af indbydelse hvilken 
  spænding der vil blive anvendt.          17 for     vedtaget 
 
29  Livetiming til alle DM løb (Woodracing) 
  Konklusion: Det skal være frivilligt,  men det opfordres    10 for     vedtaget 
 
30. Egenkontrol af bane §1a+b (Erik N)  måleværdier ved belastning. 
  For Scale ændres ”..må banespænding . ”  til  ”..bør banespænding..” 
  Gamle afsnit §1a +1b redigeres og anbringes som vejledning/ guide/ 
  anvisninger  sidst i reglement.       Action : Leif og Erik    vedtaget 
 
31. Strømforsyning §1 (MMRK) ændring til:  Variabel strømforsyning 
  som opfylder kravet til klassen.          14 for     vedtaget 
 
32. Sikringer  §1 (MMRK) For Scalerace  ”..Hvert enkelt spor udstyres 
  med overbelastningssikring på mindst 10 A.           vedtaget 
 
33. GT klassen §1(MMRK) regler for GT udtages af reglem.  2 for     vedtaget 
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34.  Krav til kabler og metoder §1a (MMRK)  jfr. §30 flyttes til afsnit 
  guide / anvisninger                    vedtaget 
 
35. Spændinger (MMRK)         dækkes af 27 +28 
 
36.  Indre modstand  (MMRK)      dækkes af 30 
 
37. Fremgangsmåde (MMRK)     dækkes af 30 
 
38. Målemetode  (MMRK)       dækkes af 30 
 
39. Tomgangsspænding /belast (MMRK) dækkes af 30 
 
40. Målemetode omskrivning (MMRK)  dækkes af 30 
 
41.   Målemetode omskrivning (MMRK)  dækkes af 30 
 
42. Jack stik (MMRK)   udtages af reglement            vedtaget 
 
43.  Placering af relæer (MMRK) forslag tilføjes afsnit 
  ”guide /anvisninger”                    vedtaget 
 
 
Løbsreglement  
 
44. Tællere;  “ryttere” §10 (AMRK)  ændring således at er der enighed om 
   en rytter medfører det at den af ”rytter” talte omgang fratrækkes. 
  Gælder både Scale og Slot                  vedtaget 
 
45. Banevalg §3 ( MMRK) højst kvalificeret starter i bane 1. 
  Forslag ændret til at afholdende klub kan vælge metode;  a) højst kvalificerede 
  vælger først,  b) højst kvalificerede starter i bane 1,  c) lodtrækning   
  Gælder både Slot og Scale                 vedtaget 
 
46. Antal tællende runder, Scale §4  (MMRK) Retro F1 Can Am speciel regler 
  udtages 
  Afsnit justeres til at afspejle forslag (primært at point fra 2 bedste af  
  et antal i forslag beskrevne runder er tællende)          vedtaget 
 
47. Antal kørte runder  Scale §4 (MMRK) tekst som angivet i forslag 
  slettes i §4  (affødt af 46)                  vedtaget 
 
48. Parc fermé Scale §6  (MMRK) forslag er dækket af §1        trukket 
 
49. Point §11 Scale (MMRK) tekst som i forslag            vedtaget 
 
50. Pointgivende runder Scale §4  (MMRK) tekst som I forslag berører 
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  4de afsnit i §11  ( indbefatter at tællende runder må samles fra 
   
  forskellige løb)                     vedtaget. 
 
Redaktionel bemærkning til vedtagne forslag side 46 +47+ 49+ 50 og her især 49 
indføjelse i §11: 
Det bør afklares om der eventuelt er behov for yderligere tilpasninger når den 
vedtagne tekst indsættes i  §11. 
Bemærk især Scale regel tekst i §11,  5’te  afsnit samt 7’nde afsnit.  
Fra 5´te  afsnit: 
”DM Afdelingens resultat Hvis 2 eller flere kørere efter de kørte runder står lige, med 
samme antal point, er den kører i pågældende afdeling bedst, som har bedste resultat i 
sidste runde”. 
Fra 7´nde afsnit : 
”DM års resultat Ved pointlighed i den samlede stilling er den kører bedst, som har 
deltaget i flest antal afd. Hvis stadig pointlighed, så højest placering i det sidst kørte løb. 
Uanset deltagelse i dette eller ej”.  
 
 
Vognreglement 
 
51. Forhjul  Slot §3 (Erik N) anvendelse af ”stickers” i stedet for hjul. 
                         12 for  vedtaget 
 
52. Karosseri Slot § 4 (Erik N) uddybning af bemaling, synlighed af 
  chassis gennem karosse, 3d førerindsats.        13 for   vedtaget 
 
53. Motor Slot S16D (Erik N) Anvendelse af køreklar PS 2104   13 for   vedtaget 
 
54. Chassis Slot S16D (Erik N) Af typen: Todelt produktionsfremstillet 
  og ISRA godkendt                 11 for  vedtaget 
 
55. Scaleauto §7 afsnit 7 (AMRK) tilladelse forstærkning i front af karosse, 
  den skal være under underkant af lygter         14 for  vedtaget 
 
56. Scaleauto §6 afsnit 3 (AMRK)  forhjul min diameter 25,5  14 for   vedtaget 
 
57. Slot (Scaleauto)  (Nissum) træningstid , regler skal sikre at alle 
  har lige muligheder for træningstid.    Aktion: vognudvalg     vedtaget 
 
58. Retro F1 (KMRC) hele vognreglement erstattes af forslag 
59. Retro F1 (SMRK) chassis, type, affjedrin, frihøjde 
  Behandlet samlet, forslag side 58 med følgende ændringer forhjul 
  Fælgdiameter   ”..ca..”    i 14 -16 mm fjernes.  
  Frihøjde :  Ny tekst:   ”Min 1,5 mm under hele bil”          vedtaget 
 
60. Can Am (SMRK) nye regler der skal øge tilgang til klassen 
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  Konklusion: ”Max vægt” udtages af forslag       10 for   vedtaget 
 
    
DM klasser for det kommende år 
 
Der køres i de klasser for hvilke der er søgt løb :   Retro F1, Can Am,  Scaleauto, 
SCX digital,  S16D , 1/32 Open. 
 
 
Løbskalender for det kommende år 
 
Scaleauto:   
Vognudvalget for klassen (Leif, René, Preben og Claus) fremlagde deres plan for klubber 
og løb for 2017. (Klubber havde selv indsendt ønsker for 2017 til DMRU). 
Denne plan viste sig at afvige fra og dermed tilsidesætte Delegertforsamling 2015 
beslutning, jf referat heraf, at tre klubber HMRC, OMR og ESR havde fortrinsret til løb i 
2017 som følge af at de ikke ved delgeretforsamling 2015 fik tildelt løb i 2016. 
Information om denne fortrinsret fremgik endvidere af det til delegeretmøde udsendte 
materiale vedrørende indsendte ønsker.  
Vognudvalget mente at tolke at de var i god ret til at afvige fra denne beslutning og vedr. 
fravalg af OMR her under henvisning til, at der ikke havde været deltagere fra OMR i 2016. 
Eneste klub af de tre fra 2015 der i udvalgs plan var tilgodeset var HMRC. 
Da der ikke kunne opnås enighed herom blev punktet sat til afstemning. 
 
Løbsplan: 
12 februar   Nissum 
05 marts    HMRC 
02 april    SSLOT 
27 august   OSCC 
08 oktober  RRO. 
                       11 for 2 imod   vedtaget 
    
S16D,  1/32 OPEN 
Med 6 løb i ansøgninger hvoraf 2 ligger hos AMRK og SSLOT i h.h.v.  Ålborg/Nørresundby 
kom forslag på banen om at sammenlægge disse til afholdelse samme weekend, berørte 
klubber ville gå hjem og drøfte og melde retur inden 14 dage (i øvrigt jf nye regler)  
Da endvidere Esbjerg klubleder skal køre Nordisk Mesterskab i Scaleauto den 29 januar 
blev der taget kontakt om hvorvidt han kunne flytte løb til til 8 januar. 
(red bem. efterfølgende har SSLOT AMRK har meldt positivt til den 21-22 maj som 
løbsweekend og sammenfald mellem Slot løb i HMK og Scaleauto i OSCC den 27 august 
har bevirket at løb i HMK er flyttet til 3 september).  
Løbsdatoer er herefter 
08. januar   ESR 
21. maj    SSLOT 
22. maj    AMRK 
03. september HMK 
24. september Racefun 
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19. november  OMR.  
   
Can Am  Retro F1 
29. januar   SMRK 
19. marts    MMRK 
10. september OSCC 
05. november  OMR. 
 
SCX digital 
18. marts, 22. april, 20. maj, 9. september , 28. oktober 
 
 
5 . Valg af formand.  Udgik da valg til posten er i ulige år 
 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg i lige år: 
Nordjysk sekretær  Leif Svinth Christensen modtog genvalg 
Fynsk Sekretær    Jørgen Erik Jørgensen modtog genvalg 
 
Suppleanter 
Fyn       John Petterson modtog genvalg 
Nord Jylland     Peter Broe   modtog genvalg 
Syd Jylland     Stephen Wagstaffe modtog genvalg 
Sjælland      Claus Mølvig  modtog valg 
 
7. Revisorer 
Bjarne Godfredsen og John Petterson valgt med akklamation. 
 
8. Fastsættelse af kontingent, startgebyr og andre afgifter 
Ingen ændringer forslået.                  Uændret. 
 
9. Eventuelt  
 
Det blev drøftet hvad klubber gør for at udbrede miniracing. 
Finn Schunck  har promotion materiale man kan rekvirere 
SMRK har stand på Copenhagen Classic Grandprix  (CPH Classic) 
AMRK meldte at deres udlejning ikke giver noget. 
 
Tak til Stephen for endnu en fortræffelig anretning 
Mødet slut ca. kl. 17 
 
Sorgenfri den 30 december 2016  
 
Erik Noltensmejer 
Referent   


